Contatos preﬁxo: 3201
·
Bloco A
1701 - Direção Geral (DG)
1748 / 1749 - Direção de Ensino (DEN)
1710 - Direção de Gestão de Pessoas (DGEPS)
1715 - Setor de Protocolo (SPR)
1703 - Divisão de Comunicação Social (DICOM)
1779 - Seção de Qualidade de Vida (SQV)
·
Bloco C
1728 - Coordenação do curso de Informática
·
Bloco E
1756 - Diretoria de Extensão (DEX)
1763 - DEST
1758 / 1757 - Secretaria Acadêmica (SEAC)
1792 - Depart. Pedagógico de Apoio ao Ensino (DPAE)
1774 - Comissão Permen. de Pessoal Docente (CPPD)
1765 - Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (NEAB)
1706 - Coord Curso de Metalurgia e Eng. de Materiais
1776 - Coordenação do Curso de Eletrônica
·
Bloco F
1751 - Divisão Central de Bibliotecas (DCEBI)

·

Belém

Bloco I

1741 - Departamento de Ensino, Ciência e
Formação de Professores (DEPRO)
1743 -Divisão de Produção Audiovisual e
Educação a Distância (DPAED)
1791 - Coord. Turismo, Hospital. e Lazer (CTHL)
1744 - Coordenação do curso de Pedagogia
1740 - Coord. Curso de Licenciatura em Letras
1750 - Seção de Produção Gráﬁca (SPG)
1746 - Seção de Almoxarifado (SAM)
·

Bloco X

1799 - Setor de Apoio a Atividades Desportivas e
de Lazer (SDL)

Seja Bem Vindo

O IFPA Campus Belém oferece duas
modalidades para o ensino Técnico:
Integrado e Subsequente.

O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) –
Campus Belém, autarquia federal, é uma
instituição de educação superior, básica e
proﬁssional, pluricurricular e de
multicampi, especializada na oferta de
educação proﬁssional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com
base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com as suas
práticas pedagógicas, e exerce o papel de
instituição acreditadora e certiﬁcadora de
competências proﬁssionais.
Desta forma, os cursos ofertados pelo
IFPA – Campus Belém visam a educação
proﬁssional e tecnológica, em todos os seus
níveis e modalidades, formando e
qualiﬁcando cidadãos com vistas na
atuação proﬁssional nos diversos setores
da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local e
regional.

A modalidade Técnico integrado diz
respeito às pessoas que possuem o ensino
fundamental completo. As inscrições para
o Processo seletivo nessa modalidade são
realizadas após a publicação do Edital que
ocorre normalmente no mês de dezembro.
A partir de então as inscrições serão
realizadas pelo site:
http://belem.ifpa.edu.br/concursos.

A modalidade Técnico Subsequente diz
respeito às pessoas que possuem o ensino
médio completo. A forma de acesso é
realizada por meio do SisuTec (que utiliza as
notas do Enem), após a realização da prova
do Enem você precisará esperar sua nota
ser lançada, em seguida, quando abrirem as
vagas para as inscrições do SisuTec
(http://sisutec.mec.gov.br) é só se inscrever
para o curso que você deseja daqui do IFPA
Campus Belém.
Para adentrar nos Cursos Superiores no
IFPA Campus Belém, você precisará se
inscrever no SiSU
(http://sisutec.mec.gov.br).
As inscrições iniciam após a divulgação dos
resultado das notas do Enem.

Fique ligada em nosso site
e nossas mídias sociais.

belem.ifpa.edu.br

/ifpacampusbelem

@ifpacampusbelem

ifpacampusbelem

#campusbelem

